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النظریة الجشطلتیة

 مؤسسھا ھو ماكس
 فیرتیمر،ولدت في
 ألمانیا ثم انتقلت بعد
 ذلك إلى أمریكا على ید
 كوفكا وكوھلر في

 العشرینیات من القرن
الماضي

قامت بانتقاد النظریة 
السلوكیة التي غیبت 

الذات المتعلمة.
 

 التعلم في ھذه النظریة
 یتم بمراعاة القوانین

:التالیة
*قانون التقارب.
*قانون التشابھ.
*قانون اإلغالق.

*قانون االتصال أو 
االستمراریة.

*قانون الشمول.

 مبادئ التعلم في ھذه النظریة
تقوم على ما یلي:

*الفھم الدقیق لبنیة الشيء.
*تحقق االستبصار من طرف 

الذات المتعلمة.
*یعد االستبصار حافزا داخلیا.
*التعلم مرتبط بالنتائج التي 

یؤدي إلیھا.
*التعلم یتحقق بقدرة المتعلم 

على نقل تعلماتھ إلى الوضعیات 
المشابھة.



النسق المفاھیمي للنظریة الجشطلتیة

الجشطلت:مصطلح 
باللغة األلمانیة یراد 

بھ البنیة

 البنیة:مجموعة من
 العناصرالمرتبطة

 بقوانین داخلیة،تحكمھا
.دینامیة ووظیفیة

االستبصار:الفھم الدقیق     
لعناصر البنیة من خالل 

إدراك العالقات القائمة بین 
أجزائھا وإعادة تركیبھا.

التنظیم:ھو 
العملیة التي 

بواسطتھا یتم 
الكشف عن 
العالقة بین 

أجزاء الجشطلت.

:(التعمیم(االنتقال
 أن یكون المتعلم قادرا
 على نقل فھمھ للبنیة

 األصل إلى بنیات متشابھة
وقریبة

:الدافعیة األصلیة
األسباب الداخلیة 

المرتبطة بذات المتعلم 
وھي أكثر دیمومة  

وأكثر قوة من 
المثیرات الخارجیة 

:الفھم والمعنى
 یتحقق التعلم عندما
 تستطیع الذات عن
 طریق االستبصار
 فھم معاني البنیة
 واالنتقال من
 الغموض إلى
الوضوح

:إعادةالتنظیم
 یحیل على فعل
 الذات في البنیة
 من خالل إعادة
 تنظیم مكونات
 البنیة حسب
خصائص الذات



التطبیقات التربویة للنظریة الجشطلتیة

 التركیز على
 اإلطار العام قبل
 التحدث عن
العناصر

 األستاذ موجھ
 والمعرفة

 وسیلة لتحقیق
المھارات

 التركیز على
 التعلم بدل
التعلیم

 التركیز على
الخطاطة

 قراءة الكتاب
 المدرسي من خالل
 :ثالث شبكات

 الشبكة المفھومیة
الشبكة القیمیة
الشبكة المھاریة

 التركیز على
 العالقة بین
األجزاء



النظریة البنائیة

 مؤسسھا ھو: جون بیاجي
((ت1980

 أعادت االعتبار للذات 
 المتعلمة من خالل ما یقع في

الدماغ الذي ھو
آلة  للتفكیر 

 و السیرورات العلیا.

 التعلم في النظریة البنائیة
یبنى من خالل تكیف الذات 
مع موضوع التعلم وذلك 

عبر: 
االستیعاب والتالؤم المؤدیین 

إلى التوازن الحاصل في 
الدماغ بین المعطیات 

السابقة والمعطیات الجدیدة.

 مبادئ التعلم في النظریة
:البنائیة

 التعلم ال ینفصل عن*
التطور النمائي

 التعلم یقترن باشتغال*
الذات على الموضوع

 التمثالت ھي االستراتیجیة*
 األساسیة التي یتعلم بھا

المتعلم
*المثیر الواحد قد یؤدي إلى 

استجابات مختلفة



 
النسق المفاھیمي للنظریة البنائیة

االستیعاب
Assimilation

آلیة سیكولوجیة تسمح 
للفرد بإدماج المعطیات 

والمعلومات الصادرة عن 
الموضوع أو المحیط 

الخارجي عن طریق الفھم 
والتنظیم والتشفیر
 والتخزین ثم التوظیف

خطاطات الفعل
Shémas 

d’action
 یقصد بھا البنیة
 الداخلیة التي ینظم
بھا سلوك ما

 السیرورات
اإلجرائیة

Processus 

opératoire
 ھي الطریقة التي
 ینھجھا المتعلم في

التفكیر

التكیف
L’adaptation
 غایة عملیة الموازنة
 بین الجھاز العصبي
 العضوي ومختلف
 حاالت االضطراب
الموجودة في الواقع

التمثالت
Représentations

ھو المصطلح المفتاح في 
النظریة البنائیة ویقصد 

بھ المعتقدات 
والتصورات التي تكون 

استراتیجیة المتعلم، 
وتحیل على خصائص 

شخصیتھ

التالؤم
Accomodation
 تغییر في استجابات
 الذات بعد استیعابھا
 لمعطیات الموقف أو
 الموضوع باتجاه
تحقیق التوازن

التوازن
Equilibration
 وضعیة التناغم

 واالنسجام التفاعلي
مع الوسط



مفھوم التعلم في النظریات الثالث

النظریة السلوكیة
سلوك یحصل للمتعلم 
بسبب مثیر، أوتحفیز، 
أو ممارسة وتدریب.

النظریة البنائیة
التعلم سلوك یحصل 

للمتعلم من خالل توظیفھ 
لتمثالتھ، من أجل حصول 

التوازن والتكیف بین 
المعارف السابقة 
والمعارف الالحقة.

النظریة الجشطلتیة
التعلم ھو اإلدراك الكلي 

للمعنى عن طریق 
االستبصار.



النظریة االجتماعیة

 مؤسسھا:العالمة
ابن خلدون

( ت 808ه) وتنسب 
الیوم إما جھال أو 
تجاھال  أللبیرت 

باندورا.

 تقوم على أن التعلم
 یتحقق من خالل
 المشاھدة والتقلید
  .والمحاكاة

والتقلید یكون عن 
طریق خصائص الذات.

 

 استعمل العالمة ابن
 خلدون في نظریتھ
 مصطلحات
خاصة ھي:

العقل التجریبي 
العقل النظري
العقل الفطري



نظریة الملكات

مؤسسھا ھو: 
العالمة

 ابن خلدون 
(ت808ه)

 تعتمد على أن
 أساس التعلیم
ھو:الممارسة
والتدریب. 

أظھرت دور العقل 
وما ینتج عنھ من 
سیرورات علیا في 
اكتساب التعلمات

5-الحذق
4-الملكة
3-الحال
2-الصفة
1-الفعل

صنافة ابن خلدون
یب
تدر
وال

سة 
مار
الم
استحضارالمعارف (وظیفیة)

الیتم الفھم إال بممارسة الفعل



 النسق المفاھیمي لنظریة
الملكات

الملكة: ھي صفة 
راسخة تحصل عن 

استعمال الفعل 
وتكرره مرة بعد 

أخرى حتى ترسخ 
صورتھ.

 العادة: تعلم
.راسخ

 الصناعة: ھي ملكة
 في أمر  عملي

.فكري

تلتقي في وظائف الدماغ 
التي تعتمد على المالحظة 

والفھم والتحلیل 
واالستنتاج

ھما 
كون

في 
قي 
تلت

یق 
طر

عن 
ان 
حقق
تت

ل. 
لفع
ار ا
تكر

تلتقي في كونھما 

تتحققان عن طریق 
والتدریب الممارسة 



النظریة المجالیة

مؤسسھا ھو:
كیرت لیفین 
(ت 1947م)
خرجت من 
المدرسة 
الجشطلتیة.

 

 مبادئ التعلم في ھذه
:النظریة

*ذات المتعلم فاعلة 
ومتأثرة.

*تأثر المتعلم بالمجال 
وتأثیره فیھ إیجابا 

أوسلبا.
*تحیل على دینامیة 

الجماعة.
*تراعي حاجیات 

ومیول المتعلم.



مفھوم التعلم في النظریات الثالث:

النظریة االجتماعیة:
التعلم سلوك ناتج عن 

طریق المشاھدة 
والمحاكاة والتقلید.

:نظریة المجال
 التعلم سلوك ناتج عن
 تفاعل المتعلم مع
 المجال الذي یقع فیھ

.التعلم

:نظریة الملكات
 التعلم نشاط مكتسب یتم
 عبر تفاعل القوة النظریة
 للذات المتعلمة مع

 موضوع التعلم في عالقتھ
 بمحیطھ من خالل قانون

.التأثیر والتأثر



شكرا على حسن استماعكم




